
RADIOGRAFICKÉ ZKOUŠENÍ

POPIS METODY:

Radiografie umožňuje získat trvalý obraz vnitřních vad materiálů (zejména objemových, ale v případě vhodné směrové orientace i 

plošných). Obvykle oblasti nasazení metody jsou: kontrola svarů, odlitků (i tvarově velmi složitých), elektrotechnický a stavební průmysl, … 

Vzhledem ke své průkaznosti a trvalému záznamu je jednou z nejdůležitějších metod při kontrole zařízení s vysokou mírou nebezpečnosti 

(např. tlakových nádob), v leteckém, jaderném nebo petrochemickém průmyslu.

Digitální radiografie „DR“ a počítačová radiografie „CR“ jsou techniky klasické radiografické metody NDT, které používají nefilmové 

detektory záření. Nahrazují tak některé prvky systému klasické radiografie moderní technikou, což umožňuje získat rychle obraz v digitální 

formě. Ta vede k lepší a průkaznější analýze výsledků. 

PRODUKTY A VÝROBA

Dodáváme komplexní vybavení RT pracovišť - od jednoduchých přístrojů až 

po složitější systémy, které mohou být i automatizované. Naši specialisté 

Vám rádi pomohou navrhnout nejvhodnější řešení pro vaše aplikace. 
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Systémy počítačové radiografie

Systémy digitální radiografie Visiconsult

Radioskopické systémy 

Stacionární rentgenky Balteau

Přenosné rentgenky Balteau

Ostatní rentgenky a příslušenství

RTG filmy a zpracovatelská chemie

RT příslušenství

Normativní dokumenty, katalogy, atlasy, …

Kabinety, kobky, manipulátory

Řešení radiační bezpečnosti

VÝROBKY PRO RT ZKOUŠENÍ

RTG ZDROJE BALTEAU

Kompletní nabídka RTG zdrojů a 
př ís lušenství  od světoznámého 
belgického výrobce zn. Balteau.

SYSTÉMY POČÍTAČOVÉ RADIOGRAFIE

Přenosný CR systém - umožňuje díky 
otevřenému výstupu používat i ne-
standardně dlouhé IP, používané při 
centrické expozici vody.

RTG FILMY A CHEMIKÁLIE KODAK

Filmy s tradičně vysokou jakostí jsou 
dodávány v denním balení, komorovém i 
rolovém balení.

RT

Celosvětově zajišťujeme odborné kurzy nejen pro RT, ale pro všechny další standardní NDT metody. Provádíme nezávislé technické 

inspekce, posouzení shody, měření a hodnocení podle přání našich klientů a podle mezinárodních, národních i oborových norem.

V oblasti digitální radiografie zastupujeme firmu Visiconsult 

Xray Systems & Solutions. Nabízíme kompletní řešení tzv. na 

klíč, kabinety různých velikostí, možnost 3D výstupu, včetně  

RTG zdroje, víceosého manipulátoru a příslušenství. 

Po dohodě doporučujeme provést referenční návštěvu ve 

firmě, kde máme již tento systém nainstalován, případně lze 

domluvit návštěvu u výrobce.

Dodáváme veškeré příslušenství pro RT: 

velkoplošné negatoskopy, s Irisovou clonou

stolní denzitometry, PVC kazety, archivační obálky, Pb přílušenství 

  osvětlovací LED tělesa do temných komor, různé barvy světla a příslušenství a další ...

RT – RADIOGRAFICKÉ ZKOUŠENÍ



SLUŽBY A ZKOUŠENÍ
Celosvětově provádíme školení, inspekce, měření a hodnocení podle 
mezinárodních, národních i oborových norem a  podle přání našich klientů.

Poradenská činnost 
Naši specialisté Vám doporučí vhodné techniky,  upozorní na případná omezení, 
upřesní volbu postupu zkoušení v závislosti na požadavcích (citlivost zkoušení), 
optimalizují parametry zkoušení, vyberou zařízení a pomůcky, zajistí postupy pro 
bezpečnost práce, navrhnou pracoviště atd.

Služby pracovníků NDT ve stupni I, II, III

Kvalifikace personálu provádějícího NDT zkoušky, tvorba písemných postupů 
(Written Procedure), metodické provádění zkoušek, zkoušky v laboratořích 
i v terénu, výstupy a protokolování výsledků. 

Odborné garance, metodické činnosti a tvorba legislativy 

Tyto činnosti jsou vždy zajištěny pracovníky kvalifikovanými ve stupni III dle norem ISO 9712, SNT-TC-1A a nebo NAS 410 / EN4179.

K prozařování používáme: RTG zdroje Balteau, Gamma zářiče (Se 75, Ir 192,  Co 60) a digitální radiografii.

PŘENOSNÝ LED NEGATOSKOP FV2010

Vyhovuje požadavkům používaných standardů.
Vhodný k prohlížení delších RTG snímků. 

Nabízíme negatoskopy také jiných typů.

DIGITÁLNÍ DENZITOMETR HD-04

Umožňuje měřit zčernání.Napájen baterií, 
standardně dodáván se sondou a kufříkem.

ŠKOLENÍ A CERTIFIKACE PERSONÁLU

V našich školicích střediscích poskytujeme . 

Patříme k nejvýznamnějším školitelům "speciálních procesů" v Evropě. Kurzy připravují NDT 
pracovníky pro činnosti při zkoušení výrobků, materiálů a zařízení v průmyslových 
podmínkách. 

Absolventi našich kurzů získají osvědčení o školení a následně mohou získat akreditovaný 
certifikát nebo jiného certifikačního orgánu.

Kvalifikace probíhá podle norem:
g

g

pro letecký průmysl 
g

g a v souladu s požadavky 
klienta a specifických norem 
např. 

kurzy pro pracovníky kvalifikačních stupňů I, II,  III

Součástí školení jsou praktická cvičení na profesionálních NDT zařízeních. 

TÜV Nord, Reaktortest 

ISO 9712

EN 4179 / NAS 410, JAR 145.30 

SNT-TC-1A 

ASME, ASTM, MIL ...
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